
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 327
13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 
του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)............................................... 1

Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Οι−
κονομικών, που πληρούνται από άτομα που προ−
στατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών. ...................................................................... 2

Καθορισμός τελών, προσδιορισμός των δαπανών και 
των αποζημιώσεων που καλύπτονται από αυτά, 
καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τις 
μετακινήσεις των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. .................. 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.2115/2013/ 
0002034/19.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης. ................................................................................................... 4

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 352/13799 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. ............... 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ. 1034 (1)
Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρμο−

γή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 

213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες 
στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/ 
2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

4. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των φορολο−
γουμένων και εργοδοτών για τον προσδιορισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από πα−
ροχές σε είδος.

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013, λαμ−
βάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών δανείων σε ευρώ, 
προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά 
υποκατηγορία δανείου. Αναλυτικότερα, προκειμένου 
για συμβάσεις καταναλωτικών, στεγαστικών, ανοιχτών 
δανείων και υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λο−
γαριασμούς λαμβάνεται το επιτόκιο της αντίστοιχης 
κατηγορίας και υποκατηγορίας δανείου όπως ορίζεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδας, για τον μήνα κατά τον 
οποίο ελήφθη η παροχή. Για συμβάσεις λοιπών δανεί−
ων, λαμβάνεται το επιτόκιο κατ’ αναλογία των όσων 
ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια. Αν σε κάποια από 
τις υποκατηγορίες δανείων δεν ορίζεται επιτόκιο για 
τον μήνα που ελήφθη η παροχή, λαμβάνεται υπόψη ο 
μέσος όρος των επιτοκίων της αντίστοιχης κατηγορίας 
δανείου για τον ίδιο μήνα. Σε περίπτωση προκαταβολής 
μισθού άνω των τριών μηνών, ως επιτόκιο λαμβάνεται 
το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δα−
νείου από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, όπως 
ισχύουν κατά το μήνα χορήγησης της προκαταβολής. 
Σε περίπτωση που στη σύμβαση δανείου δεν αναγρά−
φεται συγκεκριμένος σκοπός, ως επιτόκιο λαμβάνεται 
το επιτόκιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις 
υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς για 
τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.

2. Η παρούσα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται 
από 1/1/2014 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ   
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   Αριθμ. 180/10 (2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Οικο−

νομικών, που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του

Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προ−
σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατά−
ξεις του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγμα−
τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,……….ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/ 
2002.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 
4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/126/20660/30−09−2013 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη κίνηση 
διαδικασίας πλήρωσης εκατόν ογδόντα (180) κενών ορ−
γανικών θέσεων, Υπαλλήλων Τελωνειακών (Υπουργείο 
Οικονομικών)».

5. Το υπ’ αριθμ. Δ2Β1000775ΕΞ2014/02−01−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών, για την επικείμενη έκδοση 
προκήρυξης πλήρωσης εκατόν ογδόντα (180) συνολικά 
θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων Τελωνειακών και 
ειδικότερα εκατό (100) κατηγορίας ΠΕ, πενήντα (50) κα−
τηγορίας ΤΕ και τριάντα (30) κατηγορίας ΔΕ. Από τις 
εκατόν ογδόντα (180) συνολικά θέσεις εργασίας τακτικών 
υπαλλήλων Τελωνειακών θα προκηρυχθούν καταρχήν οι 
εκατόν εξήντα (160) (οι είκοσι θέσεις κατηγορίας ΤΕ θα 
προκηρυχθούν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς 
κενών οργανικών θέσεων από την ΔΕ στην ΤΕ κατηγορία).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22365/97/5−7−2013 (ΦΕΚ 1667/
5−7−2013) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο Κεγκέρογλου».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, 
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύ−
ονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε έντεκα (11).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο 
εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρ−
θρου 1 Ν. 2643/1998)

3

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 
1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 2

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, 
της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, πε−
ρίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1
Ν. 2643/1998)

1

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους 
κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 
Ν. 2643/1998)

1

στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 
1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 3

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.) ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/98

1 ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Τελωνειακών Α.Μ.Ε.Α. 1

2 ΕΒΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕ Τελωνειακών Α.Μ.Ε.Α. 1

3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕ Τελωνειακών Α.Μ.Ε.Α. 1

4 ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τελωνειακών Πολυτέκνων 1

5 ΕΒΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Τελωνειακών Πολυτέκνων 1

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τελωνειακών

Έμμεσης 
Α.Μ.Ε.Α. 1

7 ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕ Τελωνειακών Εθνικής

Αντίστασης 1

8 ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τελωνειακών

Αναπήρων
Πολέμου,

τέκνων τους
1
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9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Τελωνειακών Τριτέκνων 1

10 ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕ Τελωνειακών Τριτέκνων 1

11 ΕΒΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕ Τελωνειακών Τριτέκνων 1

Δ. Επισημαίνεται ότι δύο (2) ακόμα θέσεις Τ.Ε. κλάδου 
Τελωνειακών (κατ. Προστασίας ΑμεΑ και Τριτέκνων) θα 
καθοριστούν με νεότερη Υπουργική απόφαση, όταν θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς κενών οργανι−
κών θέσεων από την ΔΕ στην ΤΕ κατηγορία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ   

F  
 Αριθμ. 80/14270 (3)
Καθορισμός τελών, προσδιορισμός των δαπανών και 

των αποζημιώσεων που καλύπτονται από αυτά, κα−
θορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τις με−
τακινήσεις των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ  .

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του Ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργα−

νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α΄/1988).

1.2 Του Ν. 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γε−
ωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208/Α΄/1995).

1.3 Του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/1999).

1.4 Του Ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα Προστασίας της 
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμά−
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/
Α΄/2001).

1.5 Του Ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλι−
σης της αγροτικής δραστηριότητας» (ΦΕΚ 160/Α΄/2010).

1.6 Του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).

1.7 Του άρθρου 39 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και 
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α΄/2012).

1.8 Της υπ’ αριθμ. 157502/27.07.2011 κ.υ.α. των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής 
από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) − ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 1668/Β΄/2011), όπως ισχύει σήμερα.

1.9 Της υπ’ αριθμ. 157501/27.07.2011 κ.υ.α. των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου 
από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) − ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 1669/Β΄/2011), όπως ισχύει σήμερα.

1.10 Της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

1.11  Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες».

1.12 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

1.13 Της υπ’ αριθμ. Υ48/8−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

1.14 Της υπ’ αριθμ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο».

1.15 Της υπ’ αριθμ. 281245/9.4.2008 κ.υ.α. των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενι−
σχύσεων» (ΦΕΚ 628/Β΄/2008).

1.16 Της υπ’ αρ. 2/61630/0022 ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας 
αποζημίωσης των γεωτεχνικών υπαλλήλων του Οργανι−
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ – ΝΠΙΔ)» 
(ΦΕΚ 2241/Β΄/2011).

2. Το γεγονός ότι:
2.1. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΓΑ στον αγροτι−

κό πληθυσμό της χώρας όταν οι εκμεταλλεύσεις τους 
πλήττονται από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συν−
θήκες ή και ασθένειες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
το βιοπορισμό του.

2.2. Η αποτίμηση των ζημιών πρέπει να γίνεται έγκαιρα 
προκειμένου να εκτιμηθεί με αντικειμενικότητα το ύψος 
των ζημιών.

2.3. Από την απόφαση αυτή δημιουργούνται έσοδα από 
την είσπραξη τελών για την εκτίμηση και επανεκτίμηση 
των ζημιών κατ’ εκτίμηση ποσού 4.000.000 € για το έτος 
2013, τα οποία εγγράφονται στον ΚΛ 73.03.000 και για 
κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

2.4. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
3.405.800 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του 
νομικού προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και έχει εγγραφεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2013, με τα στοιχεία 
Κ.Λ. 60.04, 64.00.001, 61.01.040, 61.01.002 και 61.01.041, με 
τα ποσά των 875.800 ευρώ, 1.700.000 ευρώ, 380.000 
ευρώ, 200.000 ευρώ και 250.000 ευρώ αντίστοιχα. Από 
την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη και για κάθε 
ένα από τα επόμενα έτη υπό την προϋπόθεση ότι θα 
προβλεφθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό του ΕΛΓΑ.

2.5. Τις υπ’ αριθμ. 9263/17.07.2013 (ΑΔΑ ΒΛ4Τ46ΨΧΞ5−
ΓΡΠ), 9264/17.07.2013 (ΑΔΑ ΒΛ4Τ46ΨΧΞ5−Κ5Θ), 9296/
19−7−2013 (ΑΔΑ ΒΛ4346ΨΧΞ5−6ΙΧ), 173/08.01.2013 (ΑΔΑ ΒΕΦ−
Σ46ΩΧΞ5−6Δ1) και 170/08.01.2013 (ΑΔΑ ΒΕΦΣ46ΨΧΞ5−Χ25) 
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 
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2.6. Tην αριθμ. 20089/103038/26−8−2013 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 
με έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2014 έως 
και 2018.

2.7. Τις υπ΄αρίθμ. 81/17−07−2013 και 136/19.11.2013 απο−
φάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις αριθμ. 81/17−07−2013 και 136/19−11−2013 
αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός του ύψους 
των τελών για την εκτίμηση – επανεκτίμηση των ζημιών 
φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου και για την 
ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής 
προστασίας καθώς και των δαπανών και αποζημιώσε−
ων που καλύπτονται από αυτά. Επίσης, με την παρούσα 
καθορίζονται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των 
εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων ή μη του 
ΕΛΓΑ, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης, 
το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα ανώτατα 
όρια αποζημιώσεων των απασχολούμενων στην ασφα−
λιστική και εκτιμητική διαδικασία καθώς και στην ενερ−
γητική προστασία.

Άρθρο 2
Καθορισμός τελών

1. Ο παραγωγός με την υποβολή δήλωσης ζημιάς κα−
ταβάλλει τέλη εκτίμησης − επανεκτίμησης:

1.1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
α) Για καλλιέργειες σιτηρών, πενήντα λεπτά (0,5 €) 

του ευρώ κατά στρέμμα.
β) Για αροτραίες καλλιέργειες, ένα (1 €) ευρώ κατά 

στρέμμα.
γ) Για αμπελοειδή, ακτινίδια και κηπευτικά, δύο (2 €) 

ευρώ κατά στρέμμα.
δ) Για καλλιέργειες καρποφόρων δένδρων, δέκα λε−

πτά (0,10 €) του ευρώ κατά δένδρο, όταν τα δένδρα 
αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή σχήματα 
και πυκνότητα φύτευσης μέχρι 100 δένδρα το στρέμμα.

ε) Για καλλιέργειες δενδρωδών καλλιεργειών υπέρ−
πυκνης φύτευσης (πυκνότητα φύτευσης άνω των 100 
δένδρων), δέκα (10 €) ευρώ κατά στρέμμα.

στ) Για καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περι−
λαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη), δέκα (10 €) ευρώ κατά 
στρέμμα.

ζ) Για καλλιέργειες δρεπτών ανθέων, είκοσι (20 €) 
ευρώ κατά στρέμμα.

η) Για καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλ−
λωπιστικών θάμνων – δένδρων, σαράντα (40 €) ευρώ 
κατά στρέμμα.

θ) Για καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, πενήντα (50 
€) ευρώ κατά στρέμμα.

1.2. Για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο:
α) Για βοοειδή και μόνοπλα, τριάντα (30 €) ευρώ κατά 

κεφαλή ζημιωθέντος ζώου.
β) Για αιγοπρόβατα και χοίρους, δύο (2 €) ευρώ κατά 

κεφαλή ζημιωθέντος ζώου.
γ) Για όρνιθες, γαλοπούλες και κουνέλια, δέκα (0,10 €) 

λεπτά κατά κεφαλή ζημιωθέντος ζώου.
δ) Για μελισσοσμήνη, δύο (2 €) ευρώ κατά ζημιωθέν 

μελισσοσμήνος (κυψέλη).

2. Ο παραγωγός με την υποβολή αιτήματος – φακέλου 
για ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ενεργητικής 
προστασίας καταβάλλει τέλη ύψους είκοσι (20 € ) ευρώ 
ανά φάκελο. Σε περίπτωση ανάκλησης του αιτήματος 
για επιχορήγηση και πριν την ολοκλήρωση του διοικη−
τικού ελέγχου, τα καταβληθέντα τέλη θα επιστρέφονται 
στον αιτούντα.

3. Τα ως άνω ποσά εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό 
και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών και απο−
ζημιώσεων των απασχολούμενων στην ασφαλιστική και 
εκτιμητική διαδικασία και την ενεργητική προστασία. Σε 
περίπτωση που, για εξαιρετικούς λόγους, τα ποσά αυτά 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των ως άνω δαπανών και 
αποζημιώσεων τότε το υπερβαίνον ποσό θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.

Άρθρο 3
Δαπάνες και αποζημιώσεις που καλύπτονται

από το λογαριασμό τελών
Οι δαπάνες και αποζημιώσεις που καλύπτονται από 

τον ως άνω λογαριασμό είναι:
1. Οι δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης των 

υπαλλήλων ή μη του ΕΛΓΑ
2. Η ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετα−

κινήσεις των υπαλλήλων ή μη του ΕΛΓΑ
3. Η αποζημίωση των απασχολούμενων στο έργο της 

ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας και της ενερ−
γητικής προστασίας.

Άρθρο 4
Ημέρες εκτός έδρας

1. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κατ’ έτος των 
εκτός έδρας μετακινήσεων του τακτικού προσωπικού 
του ΕΛ.Γ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, καθορίζεται ως εξής:

α) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπόνων μέχρι 150 ημέρες. Για 50 υπαλλήλους του 
συγκεκριμένου κλάδου το όριο μπορεί να καθορίζεται 
σε 180 ημέρες.

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 
Κτηνιάτρων μέχρι 180 ημέρες.

γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ3 
Τεχνολόγων Γεωπονίας μέχρι 60 ημέρες.

δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ6 
Οδηγών μέχρι 60 ημέρες.

ε) Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν αναφέρονται ρητά στην απόφαση αυτή, μέχρι 
30 ημέρες.

στ) Κατ’ εξαίρεση υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και 
κλάδων του ΕΛ.Γ.Α. που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή 
ή συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε πάσης 
φύσεως Επιτροπές καθώς και στο έργο της συλλογής 
χαλαζομέτρων στα πλαίσια του αντιχαλαζικού προ−
γράμματος του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι 60 ημέρες.

2. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου καθώς και οι υπηρετούντες με πρα−
κτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α. θα ακολουθούν, ανάλογα 
με την ειδικότητά τους, τα ανωτέρω αντίστοιχα, κατά 
κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας.

3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός κατ’ έτος των 
εκτός έδρας μετακινήσεων των γεωτεχνικών υπαλλήλων 
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που υπηρετούν στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και διατίθενται στον ΕΛ.Γ.Α., μετά από σχετική 
έγκριση των υπηρεσιών τους και πέραν των επιτρε−
πομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας που 
έχει καθοριστεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας που 
υπηρετούν καθορίζεται ως εξής:

α) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Γε−
ωπόνων μέχρι 70 ημέρες.

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Κτη−
νιάτρων μέχρι 70 ημέρες. Για το έτος 2013, ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων 
των ως άνω δύο περιπτώσεων, δε μπορεί να υπερβαίνει 
τις ογδόντα (80).

Άρθρο 5
Δαπάνες μετακίνησης

Οι μετακινούμενοι με εντολή υπάλληλοι ή μη του ΕΛΓΑ 
δικαιούνται έξοδα κίνησης και χιλιομετρική αποζημίωση, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 
2685/1999 και την αριθμ. 2/56533/0022/10−10−2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 1535) κ.υ.α.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

1. Η διανυκτέρευση των εκτός έδρας μετακινούμενων 
υπαλλήλων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα 
τους είναι μεγαλύτερη:

α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινού−
νται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα,

β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με 
συγκοινωνιακά μέσα,

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη 
νησιωτική Ελλάδα.

2. Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλό−
μενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν 
ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το ύψος της οποίας ορίζεται 
κατ’ ανώτερο όριο στο ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ 
και ειδικότερα για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης στο ποσό των εξήντα πέντε (65 €) 
ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι 
τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου – Σε−
πτεμβρίου.

Άρθρο 7
Ημερήσια αποζημίωση

1. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται στο 
ποσό των σαράντα (40 €) ευρώ και ισχύει για όλους 
τους μετακινούμενους υπαλλήλους ή μη του ΕΛΓΑ, ανε−
ξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό που κατέχουν, πλην 
των γεωτεχνικών. Για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή 
μη του ΕΛΓΑ ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/61630/0022 Υ.Α. (ΦΕΚ 
2241/Β΄/2011).

2. Οι μετακινούμενοι δικαιούνται:
2.1. Ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση:
α) όταν διανυκτερεύουν (συμπεριλαμβανομένης και 

της ημέρας αναχώρησης) 
β) για τις αυθημερόν μετακινήσεις στη νησιωτική Ελ−

λάδα, εφόσον η απόσταση είναι μεγαλύτερη από είκοσι 
(20) ναυτικά μίλια.

2.2. Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης:
α) Κατά την ημέρα επιστροφής μετά από διανυκτέ−

ρευση και εφόσον η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά 
το πέρας της ανατιθέμενης εργασίας.

β) Κατά τις αυθημερόν μετακινήσεις σε απόσταση 
άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων και άνω των πέντε (5) 
ναυτικών μιλίων.

Άρθρο 8
Καθορισμός ανώτατων ορίων αποζημιώσεων

των απασχολούμενων στο έργο της ασφαλιστικής
και εκτιμητικής διαδικασίας

και της ενεργητικής προστασίας
1. Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δικαιούνται αποζημίωση 

για τη σύνταξη, συγκέντρωση και αποστολή των δηλώ−
σεων ζημιάς ή φακέλων στο αρμόδιο Υποκατάστημα 
του ΕΛΓΑ καθώς και τον έλεγχο της ορθότητας των 
αντίστοιχων τελών εκτίμησης και την κατάθεσή τους 
στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό 
αυτό ο ΕΛΓΑ. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,5 €) ανά 
δήλωση ή φάκελο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων 
(300) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι απασχολούμενοι σε όλα τα στάδια της ασφαλι−
στικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων 
της ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων γεωτεχνικοί, υπάλληλοι ή μη του ΕΛ.Γ.Α., δι−
καιούνται, για το έργο που τους ανατίθεται, αποζημίωση 
ανά πραγματογνωμοσύνη, επιτόπιο έλεγχο, εποπτικό 
έλεγχο, αξιολόγηση και παραλαβή έργων. Η ανωτέρω 
αποζημίωση μπορεί να ανέρχεται ημερησίως μέχρι του 
ποσού των πενήντα (50 €) ευρώ και μηνιαίως μέχρι του 
ποσού των τριακοσίων (300 €) ευρώ.

3. Οι απασχολούμενοι σε προγράμματα ενεργητικής 
προστασίας, καθώς και σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγ−
χους, ανεξαρτήτου κλάδου, υπάλληλοι ή μη του ΕΛ.Γ.Α., 
δικαιούνται για το έργο που τους ανατίθεται, αποζη−
μίωση ανά επιτόπιο έλεγχο, αξιολόγηση και παραλαβή 
έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως 
το ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ και μηνιαίως το ποσό 
των τριακοσίων (300 €) ευρώ.

4. Οι χρησιμοποιούμενοι, από τους πραγματογνώμο−
νες των ζημιών, ιδιώτες − οριοδείκτες, για την υπόδειξη 
αγροτεμαχίων, δικαιούνται αποζημίωση κατά ημέρα 
απασχόλησης ίση με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου 
εργάτη και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερη−
σίως το ποσό των τριάντα (30 €) ευρώ σε περίπτωση 
που απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

5. Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης κατ’ 
είδος εργασίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
αυτού αναγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις

Η υπ’ αριθμ. 2/44288/0022/19−6−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1586) κοινή 
υπουργική απόφαση καταργείται.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 8 που 
ισχύει από 1/1/2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A/A   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΕΣ
σε ευρώ

1

Άρθρο 8 
παρ. 1

ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,79

2 ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΖΩΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 3,14

3 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,19

4 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5

5

Άρθρο 8 
παρ. 2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,25

6 ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5

7 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5

8 ΔΕΝΔΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00745

9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0248

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ − ΦΥΤΩΡΙΩΝ − ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5

11 ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ − ΦΥΤΩΡΙΩΝ − ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5

12 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ − ΦΥΤΩΡΙΩΝ−
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10

13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΜΟΝΟΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20

14 ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΜΟΝΟΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 40

15 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΜΟΝΟΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 50

16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ,ΧΟΙΡΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5

17 ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10

18 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ,
ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20

19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΠΤΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,2258

20 ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΠΤΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,4517

21 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΠΤΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9034

22
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ή ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ Ή ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,  ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ 30

23 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΑ 41,4072

24

Άρθρο 8 
παρ. 3

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΑ 30

25 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ 30

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΑΖΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9027

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)  
   Στην υπ’ αριθμ. Φ.2115/2013/0002034/19.12.2013 απόφα−

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 122/
τ.Β΄/24.1.2014, στη σελίδα 1401, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΓΚΑΣΜΕΜΤ ΣΤΟΠΑΝΙ».
Στο ορθό: «ΓΚΑΣΜΕΝΤ ΣΤΟΠΑΝΙ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

(5)
   Στην υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 352/13799 απόφαση του Περιφε−

ρειάρχη Θεσσαλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 153/
τ.Β΄/29.1.2014, στη σελίδα 1890, στον αριθμό βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελ−
ληνικού Δημοσίου του με α/α 6 μεταφερόμενου υπαλ−
λήλου, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από τον εσφαλμένο: «319028 Π 33/20.1.2014».
Στον ορθό: «3190281133/20.1.2014». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003271302140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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